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Hagel is Hagel, wat de omvang van 

de hagelstenen ook is
Derk-Jan van der Kolk 

Op 23 juni 2016 is een deel van Noord-

Brabant geteisterd door zware hagel- en on-

weersbuien, ook wel bekend geworden onder 

de benaming supercel. Een supercel is meteo-

rologisch gezien een bijzonder zware on-

weersbui, welke veelal gepaard gaat met 

zware neerslag, zware windstoten, groot-

schalige onweersactiviteit en grote hagelste-

nen. 

Vele particulieren en bedrijven hebben daar-

door ernstige schade geleden. In het bijzon-

der ook de boerenbedrijven in de regio. Daar 

is heel veel schade ontstaan aan daken. De 

dakbeplating is op grote schaal geperforeerd.  

Verhouding (aansprakelijkheids)verzekeraar 

en claimende derde  

Wat valt onder het begrip ha-

gel? 

De discussie heeft geleid tot heel veel verschillende 

verzekeringsrechtelijke benaderingen. In dit korte 

bestek wil ik met name aandacht besteden aan de 

vraag of hier sprake is geweest van hagelschade. 

Hagelschade is in de polis omschreven als neerslag 

in de vorm van ijskorrels. De verzekerde, die de 

module hagel niet verzekerd had, stelde dat de 

supercel niet aangemerkt kan worden als een ha-

gelbui in de zin van de polisvoorwaarden en dat hij 

door de beperkte reikwijdte van de definitie van 

hagel in de polisvoorwaarden in de veronderstel-

ling verkeerde dat hij verzekerd was voor schade 

als gevolg van, zoals hij dat noemde: “door storm 

inslaande extreem grote ijsballen”. Er werden nog 

woorden gebruikt als “ijsklompen” en gesteld werd 

dat er sprake was van een “bombardement van 

ijsbrokken”. 

Invloed meteorologische in-

formatie 

In discussie was of de rechter in het kader van de 

uitleg van het begrip hagel in de polis ook aan-

dacht kon en mocht besteden aan de meteorolo-

gische uitleg van het begrip hagel. Gezien alle 

omstandigheden van het geval was het Hof van 

oordeel dat dat mogelijk is.  

Het Hof heeft acht geslagen op de door Ach-

mea/Interpolis aangedragen meteorologische in-

formatie van het KNMI, MeteoGroup en ook op 

diverse persberichten over het weer op 23 juni 

2016. Op de website van het KNMI staat te lezen 

dat hagelstenen “harde klompjes ijs zijn, die ont-

staan in buienwolken met sterke opgaande en 

neergaande luchtstromen”. Er wordt zelfs gespro-

ken over “echte hagel”.  

De echte hagel is een “harde, massieve en enigs-

zins doorzichtige ijsklomp (dit wordt ook wel harde 

hagel of zomerhagel genoemd) en ontstaat in 

stevige zomerse buien, meestal bij warm weer en 

in combinatie met onweer. De hagelstenen kunnen 

bij bijzonder zware buien meer dan 5 centimeter 

groot zijn en kunnen grote schade veroorzaken”, 

zo staat vermeld op de website van het KNMI.  

 

MeteoGroup heeft de supercel beschreven als een 

“bijzonder zware onweersbui, welke veelal gepaard 

gaat met zware neerslag, zeer zware windstoten, 

grootschalige onweersactiviteit en grote hagelste-
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nen”. Door de opgaande en neergaande luchtbe-

wegingen kan de aangroei van hagel lang door-

gaan, zo geeft MeteoGroup aan en dat is ook de 

reden dat de hagelstenen uit een supercel in de 

regel groter zijn dan uit een reguliere (hagel)bui. 

Op een specifieke vraag van Achmea/Interpolis 

welke benaming wordt gegeven aan de objecten 

die uit de lucht vielen op 23 juni 2016 gaf de des-

kundige van MeteoGroup als antwoord dat deze 

objecten de benaming hagel hebben, ongeacht de 

vorm, de afmeting of het gewicht van deze objec-

ten.  

Voorts was nog een belangrijk gezichtspunt dat in 

alle persberichten, die ook bedoeld zijn voor de 

gemiddelde krantenlezer, telkens werd gesproken 

over hagelstenen.  

Oordeel Hof 

Al deze meteorologische informatie in relatie met 

de polistekst en de feitelijke omstandigheden van 

het geval, heeft het Hof gebracht tot de conclusie 

dat de objecten die op 23 juni uit de supercel uit 

de lucht kwamen vallen hagel zijn en dat de daar-

door ontstane schade daarmee hagelschade is. 

Conclusie 

Voor boeren die een verzekering hebben afgeslo-

ten bij Achmea/Interpolis en die de module hagel-

schade niet hebben afgesloten, lijkt het doek nu 

definitief gevallen te zijn voor de mogelijkheden 

om hun schade te verhalen.  

Van Traa heeft in deze zaak van meet af aan de 

belangen van Achmea/Interpolis behartigd. Derk-

Jan van der Kolk en Ronna Rutten zijn als uitvoe-

rende advocaten bij deze zaak betrokken geweest. 

Voor vragen kunt u zich desgewenst tot een van 

hen wenden. 
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